 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 4 พ.ย. 2020 14:28

ทัวร์เชยี งราย แมฟ่ ้ าหลวง ภชู ้ ฟี ้ า 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ - เชียงราย..เดินทาง 2-5 ทา่ น พนักงานขับรถจะทำหน้าที่
เป็นไกด์ ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท
ตื่นตากับธรรมชาติท่ี

ภูช้ ฟี ้ า
ไรบ่ ุญรอด
ไรช่ าฉยุ ฟง

ดอยตุง
สบายๆกับการจับจ่ายที่

ไนท์บาซา่ เชียงราย


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง
2 - 3 ท่าน - รถ 6 ที่นัง่
4 - 5 ทา่ น - รถ 6 ที่นัง่
6 - 9 ทา่ น - รถต้ ู

ราคา / คน
7,800
7,000
6,500

วันหยดุ ยาว หรอื เทศกาล รับกร๊ ปุ 8 ทา่ นขึ้นไป
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง



รายละเอียด

วันที่ 1

วัดรอ่ งขนุ่ – ไรบ่ ุญรอด – ไรเ่ ชิญตะวัน - ภูช้ ฟี ้ า
กำหนดการ

05:00 พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
07:00 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินเชียงราย เที่ยวบินที่ FD 3199
08:30 ถึงสนามบินเชียงราย จนท.พร้อมรอให้การต้อนรับ
จากนั้ นนำเดินทางสู่ วัดรอ่ งขนุ่ ไรบ่ ุญรอด
หลังอาหารกลางวัน นำทา่ นเดินทางไปชมไรเ่ ชิญตะวัน จากนั้ นเดินทางสภู่ ูช้ ฟี ้ า

วันที่ 1

วัดรอ่ งขนุ่ – ไรบ่ ุญรอด – ไรเ่ ชิญตะวัน - ภูช้ ฟี ้ า
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษติ พิพัฒน์
ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมงุ่ สร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
ไร บ่ ุญรอด หรอื สิงห์ปาร์คเชียงราย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์ ุ
ไร ่เชิญตะวัน หรอื ศูนย์วิปัสสนาสากลไรเ่ ชิญตะวัน กอ่ สร้างขึ้ นโดยพระมหาวุฒิชัย
วชิรเมธ ี มีจดุ ประสงค์เพื่อเป็นศนู ย์กลางในการเผยแผพ่ ระพทุ ธศาสนา
ภชู ้ ฟี ้ า ยอดเขาสงู ที่สดุ ในเทือกเขาดอยผาหมน
่ ติดชายแดนไทย - ลาว
อยใู่ นพื้นที่เขตอำเภอเทิง
วัดร ่องขุ่น

อาหาร
กลางวั น บุฟเฟ่ต์ ทีร่ ้ านอาหารไทย
เย็น

ที่พัก

ร้านอาหารของรีสอร์ท

ภูหมอกดอกไม้ หร ือเทียบเทา่

วันที่ 2

ชมทะเลหมอกภูช้ ฟี ้ า – ไรร่ นื่ รมย์ – วัดรอ่ งเสอื เต้น – ไนท์บาซาร์เชียงราย
กำหนดการ

05:00
07:00
09:00
11:00
14:30
16:00

ชมทะเลหมอกที่สวยงามยามเช้าของภูชี้ฟ้ า
ทานอาหารเช้าที่รสี อร์ทกอ่ นที่จะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย
แวะชมน้ำตกภูซาง
ชิมกาแฟทีไ่ รร่ นื่ รมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรยี ์ ของคนรนุ่ ใหม่
พาท่านไปชมวิหารสีฟ้าที่วัดรอ่ งเสือเต้น
ช๊อปป้ ิงที่ตลาดไนท์บาซาร์

วันที่ 2

ชมทะเลหมอกภูช้ ฟี ้ า – ไรร่ นื่ รมย์ – วัดรอ่ งเสอื เต้น – ไนท์บาซาร์เชียงราย
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ก่อนพาท่านกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า

ชมทะเลหมอกยามเช้า
น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกทีม่ กี ระแสน้ำอุน่ อุณหภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียส
ไร ่ร ่นื รมย์

ฟาร์มเกษตรอินทรยี ์ ของคนรนุ่ ใหม่
ที่ตั้งใจอยากให้ทกุ คนหันมาดูแลสขุ ภาพ ด้วยการเลือกทานพืชผักที่ไมม่ ีสารเคมี
วัดร อ่ งเสือเต้น สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีศิลปะที่สวยสดงดงามแปลกตา
จากฝีมือของสลา่ นก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย
ตลาดไนท์บาซาร์ แหลง่ ช้อปป้ งิ สินค้าพื้นเมือง ทั้ งผ้าไหม ผ้าทอ งานศิลปะตา่ ง ๆ
ของทางภาคเหนอื รวมไปถึงของกินของใช้ตา่ งๆ
อาหาร
เช้า

ห้องอาหารรีสอร์ท

กลางวั น ร้านอาหาร ณ บอ่ กุ้งอำเภอเทิง
เย็น

ที่พัก

อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

โรงแรมเวียงอินน์ เชียงราย หร ือ โพธิ์วดล ร ีสอร์ ท

วันที่ 3

ไรช่ าฉยุ ฟง – ดอยตุง - แมส่ าย - สามเหลี่ยมทองคำ - กรงุ เทพฯ
กำหนดการ
08:30 หลั งอาหารเดินทางสู่สถานี่ทอ่ งเทีย่ ว

10:00
11:30
13:30
14:30
17:00
19:05
20:25

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ไรช่ าฉยุ ฟง
ชมความงามของสวนแมฟ่ ้ าหลวง หรอื สวนดอยตงุ
ช้อบป้ ิงตลาดชายแดนแมส่ าย
ชมสามเหลี่ยมทองคำ
เดินทางสสู่ นามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเชียงราย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3208
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

ไรช่ าฉยุ ฟง – ดอยตุง - แมส่ าย - สามเหลี่ยมทองคำ - กรงุ เทพฯ
สถานี่ท่องเที่
ยว

ไร ่ชาฉ ุยฟง แวะถ่ายรูปกั บไรช่ าชื ่อดั ง พร้อมเทีย่ วชมบรรยากาศโดยรอบ ให้ทา่ นลองชิมชาเขียว และเบอเกอรีแ่ สนอรอ่ ยจากทางไร่
สวนแมฟ่ ้ าหลวง หรือสวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดั บเมืองหนาว สร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2534
ด่านศุลกากรแม่สาย
สามเหลี่ยมทองคำ ทีเ่ ดียวแตไ่ ด้เทีย่ วถึ ง 3 ประเทศคือ ไทย ลาวและพมา่ แรกเริม่ เดิมทีเป็นแหลง่ ขายยาเสพติดทีม่ ชี ื ่อเสียงโดง่ ดั งของโลก

เพื่อทำบัตรผ่านแดนไปยังประเทศพม่า

เมือ่ การค้าฝิ่นเริม่ หมดไปและถูกพั ฒนามาเป็นแหล่งทอ่ งเทีย่ วแทน

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

กลางวั น ร้านอาหาร

ราคานี้รวม

คา่ รถเดินทางตามโปรแกรม
คา่ ที่พัก 2 คืน (กรณเี ศษเสรมิ เตียงพัก 3 ทา่ น)
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมตามรายการที่ระบสุ ำหรับคนไทย / ตา่ งชาติเพิ่ม ทา่ นละ 300 บาท
อาหาร 6 มื้อ
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ กรงุ เทพ - เชียงราย
คา่ มินบิ าร์ในห้องพัก และคา่ ใช้จา่ ยส่วนตัว เชน่ คา่ โทรศัพท์ คา่ ซักรดี เป็นต้น
คา่ ใช้จา่ ยและคา่ อาหารที่นอกเหนอื จากรายการระบุ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
คา่ ประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตสว่ นตัว
คา่ อาหารสำหรับทา่ นที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/chiang-rai/1036

